FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
2016. évi közhasznúsági jelentése
Az egyesület 2016. évben is az Alapító Okiratban meghatározott célok és feladatok
megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési és áldozatsegítő munkáját.
A feladatok végzésében az előző évek gyakorlatának megfelelően a komplexitásra
törekedtünk, és továbbra is felvállaltunk olyan feladatokat is, amelyek nem kimondottan az
egyesületünknek lenne a feladata, de az áldozatok érdekében fontosnak tartottuk.
2016 is az egyesület stabil működésének évei közé tartozik, azt hiszem a jelenlévők közül sokan
emlékeznek arra, amikor az egyesületet a megszűnés veszélye fenyegette a támogatások és
a támogatók hiányában.
Az Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az OTP Nyrt és a siófoki
Önkormányzat, mint stabil támogatók által biztosított pénzügyi támogatások egy nyugodt
gondtalan működést biztosítottak.
A fent említett támogatók mellett újabb támogatókat is jegyezhetünk,mint a Szerencsejáték
Nonprofit Service Kft-t és a MVM Paksi Atomerőmű Zrt-t, akik második éve támogatnak
bennünket.
A tagdíj bevételünk nem érte el a tervezettet, de az 1%-ból kapott összeg, majdnem a
duplájára nőtt, de így is nagyon kevés..
Az egyesület a 7 tagú elnökség irányításával működik.
Az elnökség évente, szükség szerint, de legalább négy alkalommal ülésezik:
2016-ban megtartott elnökségi ülések: 2016. 02.15. 13,00 óra, 2016. 04.26. 13,00 óra, 2016. 09.
27. 13,00 óra, 2016. 12.06. 13,00 óra.
Az elnökség tagjai 2016-ban is tovább folytatták aktív munkájukat az egyesület mindennapi
életében, előadások, oktatások tartásában, rendezvényeken való képviseletben.
Az egyesület működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Szükség szerint, de évente legalább
egy alkalommal ülésezik. FB ülése 2016. március 20-án 14,00 óra
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai, az elnökségi ülések állandó meghívottjai, amikor
lehetőségük van részt is vesznek.
2016. évi munkáról szóló közgyűlés időpontja: 2017. 04. 21. 09.30 óra.
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A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
2017. március 30-án 13.00-kor megtartott elnökségi ülésen elfogadásra került a Felügyelő
Bizottság jelentése, a 2016. évi közhasznúsági jelentés, pénzügyi beszámoló a 2016-es évről és
a 2017. költségvetés, és meghatározásra került a közgyűlés időpontja, a levezető elnök, a
bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, mivel lejárt az elnökség és a felügyelő
bizottság mandátuma.
2017. április 21-én megtartott közgyűlés elfogadta az elnökség által javasolt formában a
Felügyelő Bizottsági jelentést, a beszámolót a 2016-ban végzett munkáról és a pénzügyi
teljesítésről, és a 2017. évi költségvetést és munkatervet, amely meghatározza az egyesület
éves munkáját.
Az egyesület legfőbb feladatai az alábbiak voltak 2016-ban, amely feladatok döntő
többségében ismétlődnek, csak minden évben kiegészül valamivel

-

a működéshez szükséges anyagiak biztosítása, a stabilitás megteremtése (szponzorok
keresése, pályázatok készítése)

-

a bűncselekmények által áldozattá vált személyek és hozzátartozóik segítése

-

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatók megtartása

-

a

többnyelvű

honlap

karbantartása

az

áldozatok

részére

a

legfontosabb

információkkal való feltöltése és tájékoztatás az egyesület fontosabb eseményeiről
-

az áldozatok részére szórólapok készítése

-

az ORFK-val történt megállapodás felülvizsgálata, új feladatok meghatározása

-

együttműködési megállapodások megkötése a BVOP-vel és a Békés megyei
Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesülettel

-

együttműködés

a

bűnmegelőzésben

és

áldozatvédelemben

a

rendőrkapitányságokkal és a fővárosi és megyei áldozatvédő szolgálatokkal,
önkormányzati szervezetekkel
-

az

Európai

Áldozatsegítő

Egyesület

(VSE)

rendezvényein

való

részvétel

és

együttműködés más országok szervezeteivel
-

pályázati lehetőségek figyelése és pályázás (eredményesen)

-

Az áldozatsegítésről szóló előadások megtartása egyetemeken és továbbképző
intézetekben

-

kapcsolatok továbbfejlesztése a krízis központokkal, védett házakkal, egyházakkal,
karitatív szervezetekkel

-

felvilágosító előadások tartása iskolákban, intézményekben, önkormányzatoknál

-

a munkakapcsolatok tovább fejlesztése budapesti kerületi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel (ÁSZER)

2

-

folyamatosan nő azon budapesti kerületek száma, ahol a helyi családsegítő és
gyermekjóléti

szolgálatokkal

szoros

kapcsolatot

ápolunk:

előadást

tartunk,

párbeszédet folytatunk egymással, egyre több alkalommal egyenesen a családsegítő
munkatársai delegálják hozzánk az áldozatokat vagy azok hozzátartozóit
-

kerületi pedagógiai napokra kaptunk felkérést: pedagógusok számára tartottunk
bűnmegelőzési előadást, tájékoztattuk őket szervezetünk működéséről

-

BVOP

pszichológusai

számára

rendezett

szakmai

konferencián

ismertettük

áldozatsegítő tevékenységünket
2016 évben 4.785 fő kereste fel irodáinkat, 2.972fő részére adtunk jogi tanácsot. 356 esetben
fordultak hozzánk (főleg) polgári peres eljárás körébe tartozó problémákkal. 273 főnek
nyújtottunk anyagi segítséget összesen 7.709.000.-Ft összegben, ebből 266 személy magyar
és 7 személy külföldi állampolgár volt. Az állami áldozatsegítő Szolgálatokhoz 657 főt
irányítottunk át.
Az eltelt 27 év alatt összesen 59.199 fő kereste meg problémájával, gondjaival irodáinkat,
ezek közül 33.073 főnek adtuk jogi és egyéb segítséget és 8.821 főnek adtunk segélyt
394.948.882.-Ft összegben. 2002 óta irodáinkat 4.709 külföldi állampolgár kereste fel, akik közül
2.125 fő részére 45.785.650.-Ft segélyt fizettünk ki. Ez idő alatt 101fő részére biztosítottunk
szállást 209 éjszakára.
Szakmai munka
Az egyesület fő tevékenysége ebben az évben is az irodákat felkereső áldozatok segítése,
támogatása volt. Már az előző évben is beszámoltunk róla, hogy a jogi segítséget igénybe
vevők száma továbbra is a legnagyobb, csökken az anyagi segítséget kérők száma, és
jelentősen megnőtt a lelki, pszichológiai segítséget kérők száma, Ebben az évben is a
komplex áldozatsegítés volt a jellemző, és továbbra is felvállaltunk olyan feladatokat is az
áldozatok érdekében, ami nem tartozott az eddigi hagyományos feladataink közé.
A 2016-os évben két fő állású és két félállású pszichológus dolgozott az irodánkban, és a
keszthelyi irodánkban is van egy fő, így nőtt a lehetőség azon áldozatok számára, akik a
pszichológusaink segítségét kérhették.
A pszichológusainknak 415 kliense volt 2016-ban. Egy-egy foglalkozás ideje változó volt
alkalmanként, és a foglalkozás időtartama egy – két hét és több hónap között voltak.
Továbbra is addig foglalkoznak a pszichológusok a klienssel, amíg arra az érintett személynek
szüksége van. A szolgáltatást nemcsak Budapesten és környékén élő, hanem vidéki

3

áldozatok is igénybe vehették. Továbbá, ha a kezelésre szoruló nem tudott a központi
irodába felutazni, a kollégáink utaztak hozzájuk. Erre több alkalommal is sor került ebben az
évben is.
Az elmúlt évben kezdődött együttműködés, a holland nagykövetség munkatársa és a
holland civil szervezetekkel tovább folytatódott. A tavalyi beszélgetések az együttműködésről,
ma már konkrét látogatások történtek mindkét országban.
2016 őszén három munkatársunk, három napra, Hollandiába látogatott a holland
nagykövetség támogatásával. A szakmai út fókuszában az emberkereskedelem és
prostitúció állt. Kollégáink betekintést nyertek egy a Comensha-hoz tartozó védett ház
működéséhez, a ház vezetője tájékoztatást adott az egészségügyi, pszichológiai és szociális
szolgáltatásaikról.
A Slachofferhulp központi irodájában részletes bemutatást kaptak munkatársaink a
legnagyobb hollandiai áldozatsegítő szervezetről, amely civil szervezetként, de nagyon
komoly

állami

támogatással

működik,

teljesen

függetlenül,

de

együttműködésben

minisztériumokkal és a rendőrséggel.
A szervezetnek 1100önkéntese van és 500 teljes állású munkatársa. Évente több tízezres
üggyel foglalkoznak, amelyek automatikusan érkeznek hozzájuk, mivel a rendőrségi
adatbázissal összeköttetésben állnak.
a harmadik napon a Shop/Spot 46 munkatársaival találkoztak, akik prostituáltakkal
foglalkoznak. A megbeszélés után a hágai piros lámpás negyedet is megmutatták a
szervezet munkatársai.
A jogi segítségnyújtás keretén belül, jelenleg öt ügyet visz a budapesti iroda ügyvédje, kettőt
a szegedi iroda és négy fő közlekedési baleset áldozatának képviseletét látja el a
nagykanizsai ügyvédi iroda. Részben rendőri szakban, részben bírói szakban vannak az ügyek.
2016-ben a vidéki irodáink aktivitásának köszönhetően a nagyon nagyot nőtt a tájékoztató
előadások száma, helyszíne és a résztvevői kör nagyot bővült. 334 helyszínen 13.426 fő vett
részt ezeken a bűnmegelőzési és áldozatsegítésről szóló előadásokon.
Ebben az évben is készítettünk 20 ezer szórólapot, amit részben az ORFK, részben a BRFK és
részben a vidéki irodáink juttattak el a kapitányságokra. Ennek köszönhetően nőtt azon
közlekedési balesetek vétlen áldozatainak, illetve hozzátartozóinak száma, akiken segíteni
tudtunk
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ebben az évben is kiírt a civil szervezetek részére
pályázatot. Ismét beadtunk mi is egyet, de sajnos ismét nem nyertünk. Egyesületünk elnökségi
tagja Majoros Attila továbbra is rendszeresen részt vesz a Tanács munkájában.
A 2013-ban elkezdett TÁMOP projektünket 2015-ben befejeztük. Az elszámolás és a helyszíni
ellenőrzés is megtörtént, akkor mindent rendben találtak. Ennek ellenére az EMMI EU
Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság TÁMOP-TIOP közreműködő
szervezeti feladatokat ellátó egészségügyi, szociális és felzárkóztatási főosztályától 2016.
júliusában kapott levélben arról tájékoztatták egyesületünket, hogy vissza kell fizetnünk
2.035.424.-Ft-t.
Ugyanis a projekt végrehajtása érdekében felvett egyik munkatársunk szabálytalanul
megosztotta munkáját egy másik személlyel, és ezt a szerződés egyik alpontja nem tette
lehetővé. Az érintett személlyel felvettük a kapcsolatot, és 2016. decemberében a teljes
összeget visszafizette, amit egyesületünk 2017. március 02-án befizetett az EMMI számlájára.
Reméltük, és valóban lett új EU-s pályázat, az EFOP-1.3.5-16-2016-00042, melyre „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével „ címmel eredményesen pályáztunk. A
hároméves projektre 24.990.292.- Ft-t nyertünk. A projekt 2017.03.01-től 2020. 03.01-ig tart. Két
helyszínen valósul meg a pályázati kiírásnak megfelelően Mogyorósbányán és Kiskörén, ez
utóbbi helyszínen a kiskörei irodánk a fő megvalósító a budapesti kollégákkal együtt.
A 2016-os jelentősebb feladatok :

-

új szóró lapok készültek, elsősorban a közlekedési balesetek vétlen áldozatainak
segítése érdekében

-

továbbra is rendszeresek az önkormányzatokkal és a rendőrkapitányságokkal a közös
rendezvények

-

ahogyan a számok is mutatták növeltük a tájékoztató előadások számát

-

a központi irodában kialakítottuk a komplex áldozatsegítés feltételeit

-

a

kialakított

munkakapcsolatokat

tovább

fejlesztettük

és

erősítettük

a

krízis

központokkal, védett házakkal, egyházakkal és karitatív szervezetekkel
-

a roma gyilkosságok azon áldozataival, akik ezt igénylik, jelenleg is tovább
foglalkoztunk

-

2016

októberében

Belügyminisztériummal

kétnapos
és

a

szakmai

Névtelen

Utak

konferenciát
alapítvánnyal

szerveztünk
együttműködve.

a
A

konferencia előadásai és workshopjai magas szintű szakmai színvonalról tanúskodtak:
az érdeklődők száma a vártnál magasabb volt.
-
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Vidéki irodák tevékenysége
A 2016-ban ismét nyitottunk új irodákat és így már a budapesti központi irodán kívül 22
településen van irodánk. A turista, mint áldozat segítése érdekében a Balatonnál öt irodánk
van, a Tisza-tónál kettő és egy a Velencei tónál.
A vidéki irodáink aktivitása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nőtt a felvilágosító előadások, és
résztvevők száma, amit bizonyít a fentiekben leírt magas létszám.
Az év végével bezártuk a gyöngyösi irodát, mivel a rendőrkapitányság nem tudott helyiséget
biztosítani. A veszprémi iroda képviseletét 2017-től a Veszprém megyei Polgárőr Szervezet
veszi át, mivel irodavezetőnk betegsége miatt nem tudta tovább vállalni. Ezúton is köszönjük
az elmúlt években végzett munkáját és javulást kívánunk neki.
Új irodák nyitásában is gondolkodunk. Előrehaladott tárgyalásban vagyunk a sárospataki
rendőrkapitánysággal és a Szolnok megyei rendőr-főkapitánysággal.
A szekszárdi, a hatvani, a mohácsi és a dombóvári irodák voltak nagyon aktívak 2016-ban.
Az előadások tartásában a tapolcai iroda áll az élen.
Az Európai Áldozatsegítő Szervezet
2016-ban is aktívan részt vettünk az Európai Áldozatvédő Szervezet munkájában. A májusi
Utrecht-i közgyűlésen és a novemberi brüsszeli elnökségi ülésen és az EU parlamenti
konferencián.
Sajnos most sem találkoztunk magyar Európa parlamenti képviselőkkel. Az elmúlt hét évben
egy alkalommal vett részt magyar Eu.-s Parlamenti képviselő ezen a konferencián, pedig a
Parlament épületében van, nem is kellene messzire menniük. Sajnos, ismét el kell mondanom,
hogy őket sem érdekli az áldozatsegítés. Bejelentkeztem az egyik eu-s képviselő Asszonyhoz,
de a megérkezésem előtt két nappal lemondta a találkozást. Ebben az évben ismét kísérletet
teszek, hátha hét év után lesz néhány perce, hogy tájékoztatást adhassak az áldozatsegítés
civil tevékenységéről
Támogatások
2016-ban a Fehér Gyűrű Egyesület az IM költségvetéséből 16.739 ezer Ft-ot, melyből (ismét 2
részletben került átutalásra) nyolc millió forint az első félévben és elszámolás után a
fennmaradó összeg. A Siófoki Önkormányzat 2.5 MFt-ot, az OTP Bank 2,5 MFt-ot, az Emberi
Erőforrás Minisztériumtól 20 M Ft-ot, a Groupama Biztosító 500 ezer Ft-ot, az MVM Paksi
Atomerőmű 1 M Ft-ot, a Szerencsejáték Nonprofit Service Kft 1M forintot, a zamárdi
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önkormányzat 150ezer forintot és több vállalkozás, magánszemély adott kisebb - nagyobb
összegű támogatásokat.
A támogatásoknak köszönhetően anyagi gondok nélkül működött az egyesület
Hírünk az országban
2016-ról sem mondhatjuk el, hogy tolongtak a sajtó képviselői, hogy az áldozatsegítésről
írjanak, beszéljenek.
Elsősorban a már korábban is az egyesületünkről tudósító írott és elektronikus sajtóban
jelentek meg egyesületünkről szóló tudósítások, így:
-

Somogyi Hírlap, MTI, Balatoni Futár, Siófoki Hírek, Hevesi Hírlap, Tolna Megyei
Népújság, a Rendőr Magazin, Petőfi Népe,

-

Tudósított a Digi Tv, az M1,a Hatvan városi Tv, a Promontor Tv, a HÍR Tv, Ózd városi TV,
a

Balaton

TV,

a

VI-os

csatorna

továbbra

is

negyedévente

készített

stúdióbeszélgetéseket az egyesületben folyó munkáról,
-

Kossuth rádió, Riese FM rádió. Parti rádió, Part FM

2017 év tervei:
Feladataink:
-

a segítségért hozzánk forduló áldozatok támogatása, a másodlagos áldozattá válás
megelőzése

-

együttműködések kialakítása az újonnan indult járási és kerületi hivatalokkal

-

az ORFK-val és a városi kapitányságokkal az együttműködések erősítése

-

aktív részvétel az Európai Áldozatsegítő Szervezet munkájában (VSE)

-

az oktatási projekt folytatása az Adyligeti továbbképzési központtal

-

keresni a lehetőséget az Egyetemeken való tájékoztató előadások tartására

-

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkájában való aktív részvétel

-

az egyesület új honlapjának karbantartása, friss információkkal való feltöltése

-

az előkészítés alatt álló új irodák megnyitása

-

új pályázati lehetőségek keresése, és azokban való részvétel

-

önkéntesek, tagok szervezése

-

kapcsolatok bővítése más áldozatsegítéssel foglalkozó civil szervezetekkel

-

bűnmegelőzési projektek kidolgozása veszélyeztetett gyermekek számára (elsősorban
a 8. kerületi iskolások számára)

-

szakmai tanácskozásokon, esetkonferenciákon való részvétel-jelzőrendszeri tagként
egy-egy kliens problémájának megoldása érdekében
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Az egyesület az SZJA-ból felajánlott 1%, 2016-ban majdnem a duplája volt az előző évinek,
de még így is igen alacsony.
Az összeget az alapító okiratban foglalt feladatokra, elsősorban segélyezésre használta fel
egyesületünk. Ezúton is köszönjük a támogatóknak a felajánlásukat és kérjük a jelenlévőket,
hogy a környezetükben élőket is ösztönözzék arra, hogy az SZJA 1%-t ajánlják fel egyesületünk
részére.
Az elnökség nevében megköszönöm az egyesület munkatársainak, az önkénteseknek
odaadó munkáját, amit az áldozatok segítése érdekében tettek.
Továbbra is ilyen lelkesedéssel, odaadással végezzék munkájukat, reméljük ennek is híre
megy, és ez több segítő támogatót hoz az egyesületnek.
Az egyesület könyvelését, már több éve, ugyanaz a külső könyvelő cég végzi. A Felügyelő
Bizottság javaslatát figyelembe vesszük és elindítjuk a változást, hogy 2018-tól az egyesület
saját munkatársa végezze az egyesület pénzügyi, számviteli munkáját.
Az egyesület munkájáról, aktuális híreiről, a közérdekű információkról az alábbi honlapon
lehet tájékozódni www.fehergyuru.eu

Melléklet:
-

pénzügyi beszámoló a 2016-os évről
közhasznúsági jelentés
a FB jelentése
2017. évi pénzügyi terv

A 2016 évi közhasznúsági jelentést, munkatervet, a 2016-es pénzügyi beszámolót, a 2017. évi
pénzügyi tervet, az elnökség 2017, 03. 30.-i ülésén elfogadta és azt a Közgyűlésnek,
elfogadásra javasolja
A 2017. április 21.-én megtartott Közgyűlés a közhasznúsági jelentést, a pénzügyi beszámolót
a 2016-os évről, a 2017-es költségvetést és az FB jelentését elfogadta.

Fügedi László
elnök
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